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Privacy Verklaring Waar & Partners 
 
In deze informatie leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw 
privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. Wij verwerken uw gegevens zoals 
gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) 

 
Bedrijfsgegevens en bereikbaarheid 
 
Naam en adresgegevens                          Bereikbaarheid                                  
Waar & Partners BV      U kunt ons als volgt bereiken: 
De Veldoven 5-7       Telefoon: 078-6811830 
3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht     Fax:  078-6811831 
Postbus 118       E-mail:  info@waar-partners.nl 
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht      Internet:  www.waar-partners.nl  
 
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 23072334. 
 
 
Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens 

Wij verwerken uw peroonsgegevens voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offerte’s; het 
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; de behandeling van een claim, declaratie of schade; 
marketingactiviteiten; het verrichten van analyses van persoonsgegevens voor statistische doeleinden; het 
waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector 

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Persoonsgegevens worden uitsluitend 
verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

De gegevens die u aan ons verstrekt, verstrekt u dan ook uit hoofde van de betreffende doeleinden. Wij zijn geen 
verwerker in de zin van de AVG. Het is dan ook niet nodig om een verwerkersovereenkomst met u aan te gaan, 
voordat u vertrouwelijke informatie aan ons verstrekt. 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden slechts aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw wens is om een 
overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Slechts die gegevens worden aan deze derden 
verstrekt welke noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het betreffende product. 
 
Toegang tot persoonsgegevens 

Waar & Partners maakt voor het vastleggen van uw gegevens gebruik van het assurantiepakket Scenario 
Assurantie. Onze medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun 
werkzaamheden. Iedere medewerker van Waar & Partners heeft een strikte geheimhoudingsplicht terzake van de 
persoonlijke gegevens onze  relaties. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Waar & Partners heeft om het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen waar nodig 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd 
gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Mocht een datalek gesignaleerd worden, dan zullen wij deze zo 
spoedig mogelijk repareren. Ook zullen wij nagaan of het risico aanwezig is dat de persoonsgegevens 
onrechtmatig worden verstreid.  

Wij beschikken over een interne procedure voor het melden van datalekken, ook bijvoorbeeld indien een 
medewerker per ongeluk persoonsgegevens onrechtmatig verspreidt. Een datalek wordt door ons altijd gemeld 
aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Website 

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om 
misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan. 
 
Internetsites van derden 

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze 
internetsite zijn verbonden. 

http://www.waar-partners.nl/
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Uw rechten 

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen verwerkt in he kader van 
marketingactiviteiten. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U kunt dit schriftelijk 
kenbaar maken aan ons. Indien u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar 
navraag naar doen. Wij verstrekken u dan binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een overzicht van uw 
gegevens. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw 
legitimatiebewijs naar ons te sturen. 
 
Wijziging pricacy verklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient 
aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
 
 
 


